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 خالصه مدیریتی:

ها، ز الکلاباشند. پس بسیاری از محصوالت باارزش افزوده باال در بازارهای جهانی حاصل تخمیر صنعتی می

ی است که اسیدهای آلی بیشترین حجم بازار صنایع تخمیری را دارا هستند. این در حالاسیدهای آمینه و 

حاضر سهم بازار  در حالها باالترین ارزش افزوده را به ازای بیومس ورودی دارند. ها و ویتامینبیوتیکآنتی

 2023ال در س %4.7با رشد  شودیم ینیب شیدالر است که پ اردیلیم 160در جهان حدود  یریتخم داتیتول

ن امر بیانگر است. ای 1396که تقریباً معادل بودجه مصوب کشور در سال  ابدی شیدالر افزا اردیلیم 205به 

 های آتی است. اهمیت این صنعت در دهه

د بوده، باید توجه نمود که تولید یک محصول مشخص تخمیری از منظر علمی دارای مسیرهای گوناگون تولی

جهت گسترش  اند.صرفاً برخی از این مسیرهای فرایندی تجاری گشته و در مقیاس صنعتی کاربرد یافتههرچند 

دانش فنی  های فرایندی و ایجاد یک بانکصنعتی تخمیر در کشور، توجه به تجربیات جهانی در حوزه طراحی

مشخصات  آن قیکه از طر یصنعت یهاعبارت است از مجموعه مهارت ،یدانش فنای خواهد داشت. اهمیت ویژه

 شرفتیوزه پشود. امریم نییتع یاز واحد صنعت یو بهره بردار جادیا یو چگونگ دیتول یهامحصول، روش یفن

-چند یرو در صنعت مسائل شیاست اغلب مسائل پعلوم و فنون مختلف سبب شده یختگیو آم یتکنولوژ

 یکارمهم هم نی. ایستن سریآن م یجامع براحل امکان ارائه راه یعلم کردیکه بدون رو ندتخصصه باش

 دیولتمربوط به  یدانش فن یهی. تهکندیرا طلب م یو تجرب هیعلوم پا ،یتخصص شامل دانش مهندس نیچند

 . ستین یقانون مستثن نیاز ا زین ریتخم قیاز طر هیپاستیز محصول

بانک دانش " آن راکه بتوان  هیپاستیز یماده کی دیتول یفن دانش یهیته یبرا ازیمورد ن یاجزا طورکلیبه

 ی در مقیاس صنعتیمتقاض یبرا یخاص کمک و شروع یماده کی دیتول یورود به عرصه یو برا نامید "یفن

آوردن نمودار خطوط لوله و به دست، 1ی نمودارهای جریان فرایندهانقشه مراحل مختلفی نظیر تهیه، به است

 یمشخص )طراح دیحجم تول کی یبرا فرایند جریان نمودارهای یطراح، 2نابعاز م ندیفرا جیرا قیابزار دق

، موجود یهابا توجه به شاخص هامتیق یانهیسال یرسانروزشده و بهیواحد طراح یاقتصاد یبررس، (زاتیتجه

 شیو پا یبازار جهان یبررسو  )در صورت وجود( ندیاز فرا یدر بخش رانیا کیتکنولوژ یهاتیمحدود یبررس

تنوع و  یریلکن نظر به آنکه محصوالت تخماست.  شده یطراح یبا نمونه سهیو مقا یجهان یهامتیق

 کیدر پروژه حاضر به تفک یریمحصوالت تخم هیکل یبرا یبانک دانش فن نیدارند و عمالً تدو ییباال یگستردگ

ابتدا  3SRIشد که با استفاده از اطالعات موجود در کتابخانه پتروشیمی در بخش  یلذا سع ست،یمقدور ن

 4و1، دیاس کینیساکسمحصول تخمیری استخراج شود. این محصوالت شامل  13های مرتبط به گزارش

                                                           
1 Process flow diagram (PFD) 
2 Piping and instrumentation diagram (P&ID) 
3 Stanford Research Institute 



 

 
 

 یپل ،کیالکت دیاس، بوتانولn-، زوبوتانولیا،  کیگلوتام دیاسین، ترئونید، اس کیلیاکرین، بوتاد 3و1، ولیبوتاند

ی نمودارهای هانقشهاست. هدف از طرح حاضر ارائه  PHA & PHBV، اتانول و نیزیل ال، PLA دیاس کیالکت

 جریان فرایند محصوالت تخمیری فوق است.

ها شامل دانش فنی یک یا چند محصول گزارش مرتبط شناسایی شد. گزارش 18راستا در ابتدا در این 

اقتصادی است؛ نظر -های فنی تحلیل ًتخمیری از جمله نمودار جریان فرایند، شرح نمودار جریان فرایند و بعضا

ر نبود در گزارش فعلی صرفاً نمودار های کتابخانه مقدوآوری همه این اطالعات از لحاظ دسترسیآنکه جمعبه

مربوط به هر محصول جهت دریافت  SRIتواند براساس کد است که کاربر میجریان فرایند مواد ارائه شده

های مورد نظر نظیر اتانول چندین مسیر فرایندی البته برای برخی از محصولاطالعات تکمیلی اقدام نماید. 

 تفکیک تهیه شود.  ای جریان فرایند بهنمودارهشد، لذا سعی شده همه یافت
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